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Анотація.У роботі описано та оцінено ефективність функціонування першого рівня 
пенсійного забезпечення в Україні та Польщі. Польща обрана для компаративного 
аналізу з огляду на ментальну близькість з Україною, схожу структуру пенсійної си-
стеми, подібну тривалість функціонування пенсійної системи. Автор розкрив зага-
льну структуру пенсійних систем України та Польщі з виокремленням факторів, що 
характеризують ефективність їх функціонування. Проводено аналіз історичних да-
них щодо демографічної структури населення, співставлення пенсійних виплат з 
ВВП у динаміці, виокремлення коефіцієнту заміщення як основного показника ефек-
тивності першого рівня пенсійного забезпечення. У результаті обробки історичних 
даних приймається рішення щодо екстраполяції наявних тенденцій на майбутні пе-
ріоди. Отримана інформація слугує орієнтиром і сценарієм для державного апара-
ту, який повинен здійснити рішучі кроки до посилення ролі накопичувального пен-
сійного забезпечення у найближчі роки. Саме накопичувальна пенсія створить 
мультиплікативний ефект, збільшуючи соціальні трансферти осіб пенсійного віку та 
насичуючи економіку довгостроковим ресурсом фондування. 

Ключові слова.Пенсійна система, коефіцієнт заміщення, солідарна пенсія, накопи-
чувальна пенсійна система. 

Abstract. The article describes and evaluates the effectiveness of the first level of the 
pension system in Ukraine and Poland. Poland was chosen for a comparative analysis 
according to the mental similarity to Ukraine, the typical structure of the pension system, 
similar duration of the functioning of the pension system. The author reveals the general 
structure of the Ukrainian and Poland pension systems with the identification of factors 
that characterize the efficiency of their operation.The article analyses historical data on 
the demographic structure of the population also compares pension benefits with GDP in 
the dynamics and separates a replacement rate as the main indicator of the effectiveness 
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of the first level of a pension system. As a result of processing historical data, a decision 
is made to extrapolate existing trends to future periods. The information obtained serves 
as a guide and scenario for the state apparatus, which ought to take decisive steps to 
strengthen the role of funded pensions in the coming years. It is the accumulative 
pension that will create a multiplier effect, increasing social transfers of people in 
retirement age and saturating the economy with long-term funding resources. 

Keywords. Pension system, replacement rate, accumulative pension, funded pension 
system. 

 
JEL code: H55. 

 
Постановка проблеми.Кожна країна в світі опирається на економічно акти-

вне населення, котре створює додану вартість та, за умови наявності сприятли-
вих умов, веде до покращення макроекономічних показників. Частина ж насе-
лення, що залишається поза створенням доданої вартості, потребує фінансової 
підтримки в рамках соціальної політики держави. Пенсійна система — основа 
соціального захисту населення, яке, внаслідок досягнення пенсійного віку чи 
втрати працездатності, потребує соціальних трансферт задля задоволення своїх 
базових потреб. У більшості країн базис пенсійної системи становить перший 
рівень («солідарна система»). Специфіка «солідарної системи» полягає в пере-
розподілі грошових потоків від працюючого населення до осіб, що мають право 
на пенсійні виплати. В Україні даний механізм реалізується через Пенсійний 
фонд України. 

Першочерговою проблемою, що зводить нанівець ефективність першого рі-
вня пенсійної системи, виступає демографічна криза, характерна для європей-
ських країн, зокрема й України. Постійне збільшення відношення пенсійного 
населення до занятого призводить до зменшення пенсійних відрахувань, за 
умови сталого розміру єдиного соціального внеску.  

Надалі, від питання демографії проблематика переходить до «хронічного 
дефіциту» бюджету Пенсійного фонду, який покривається за рахунок коштів 
державного бюджету та створює додаткове навантаження на платників подат-
ків.Таке положення справ не дозволяє ефективно використовувати кошти заня-
того населеннята задовольняти потреби осіб пенсійного віку. 

Дефіцит бюджету пенсійного фонду, в свою чергу, стимулює державу під-
вищувати податковий тиск, що виливається в проблему тонізації економіки з ще 
більшим зменшенням доходів Пенсійного фонду. 

Недоотримання доходів Пенсійним фондом не дозволяє провадити політику 
індексації пенсійних виплат, що призводить до втрати купівельної спроможнос-
ті соціальних трансферт. Результатом відсутності політики збереження вартості 
пенсійних виплат у часі є недоотримання пенсіонерами мінімальних благ задля 
задоволення своїх базових потреб. 

Зубожіння осіб пенсійного віку створює структурні дисбаланси в економіці, 
адже пенсіонери всі свої пенсійні доходи витрачають на купівлю предметів 
першої необхідності вітчизняного виробництва, що є драйвером створення до-
даної вартості через функцію споживання. 

На сьогоднішній деньусе гострішими постають питання спроможності «со-
лідарної пенсії» в Україні виконувати свої функції. Даному питанню присвячені 
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праці Александрової Г.М. [1], Вишневської О. А. [2], Дарієнко А.О. [3], Дахно-
вої О. Є. [4], Жмурко І. В. [5], Заславської О.І. [6], Минюк О. Ю. [8], Машевсь-
кої А. А. [7], Серікової О. М. [17], Слюсарчук О.П. [18; 19] тощо. 

Метою роботиє порівняння досвіду Польщі та України у питаннях ефектив-
ності функціонування першого рівня пенсійного забезпечення та побудові про-
гнозної моделі майбутніх змін.Предметом дослідження виступає динаміка змін 
факторів, що впливають на ефективність першого рівня національних пенсій-
них систем України та Польщі.Об’єктом дослідження визначено національні 
пенсійні системи Польщі та України. 

Методологія дослідження. Для формування інформаційної бази дослідження 
використовувались статистичні дані з таких інформаційних ресурсів: статистичного 
ресурсу Statistics Poland [13], статистичного ресурсу Swaid [14],матеріали Міністерс-
тва соціальної політики України [16], офіційний сайт Пенсійного фонду України 
[12], офіційний сайт Фонду соціального страхування Польщі [15], офіційний сайт 
Організації економічного співробітництва [11], праці українських науковців тощо. 

Виклад основного матеріалу. Польща — найактуальніший патерн повно-
цінної системи пенсійного забезпечення європейської країни, що межує з Укра-
їною та має ідентичну до української структуру механізму пенсійного забезпе-
чення. Досвід Польщі є найпоказовішим серед країн ЄС, також з точки зору 
розміру внеску до першого рівня пенсійної системи. У Польщі даний внесок 
становить 19,52 %, що є близьким значенням до 22 % в Україні.  

У 1999 році Польща реформувала пенсійну систему, запровадивши трирів-
неву структуру:  

 перший рівень (обов’язковий) — система «PAYG» («pay-as-you-go»), у 
межах якої було створено Державний фонд соціального забезпечення (FUS), 
який керується Інститутом соціального страхування (ZUS). Надходження ZUS 
отримує переважно з внесків на соціальне страхування, коштів державного бю-
джету та коштів від новоствореного Демографічного резервного фонду [9]; 

 другий рівень (обов’язковий) — діє на основі відкритих пенсійних фон-
дів (OFE), якими управляють приватні компанії [9]; 

 третій рівень (добровільний) включає професійні пенсійні схеми (PPE) 
та два види індивідуальних пенсійних рахунків (IKE, IKZE) [9]. 

Можна зробити висновок, що пенсійна система Польщі має трирівневу стру-
ктуру, в основі якої лежить «солідарна пенсія», яка доповнюється накопичува-
льними пенсійними механізмами. Слід зазначити, що коефіцієнт заміщення 
(відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати) на рів-
ні 30 %, стимулює розвиток саме добровільного пенсійного забезпечення в 
Польщі. За даними ОЕСР, станом на 2017 рік 66,2 % населення були учасника-
ми третього (добровільного) рівня пенсійної системи[11]. 

Україна, в рамках імплементації законодавства ЄС, також впровадила струк-
туру пенсійної системи, подібну до Польської моделі. Відповідно до статті 2 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:  

 перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 
здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пен-
сійного фонду; 
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 другий рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів зас-
трахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних 
пенсійних;  

 третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базу-
ється на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у 
формуванні пенсійних накопичень [8]. 

В Україні з 1 січня 2019 року, на відміну від Польщі, внески до першого рів-
ня пенсійної системи сплачує виключно роботодавець за своїх працівників. Да-
ний внесок становить максимум 22 % від заробітної плати працівника (якщо 
дохід вищий за 25 мінімальних заробітних плат, частка внеску зменшується) [7].  

Загальний висновок за структурними особливостями пенсійних систем Укра-
їни та Польщі зводиться до схожості інфраструктурної побудови обох моделей 
з різнем рівнем розвиненості. У Польщі, на відміну від України, повноцінно 
працюють усі три рівні пенсійного накопичення. В Україні фактично функціо-
нують лише перший і третій рівні.  

З метою деталізації дослідження пенсійних систем України та Польщі, слід 
поглибитись в аналіз результатів функціонування даних систем, вивчаючи пер-
ший рівень пенсійного забезпечення з подальшим екстраполюванням дискрет-
них трендів на майбутні періоди.  

Ефективність першого рівня пенсійної системи досліджувати потрібно, перш 
за все, з огляду на можливість такої системи забезпечувати гідний рівень життя 
осіб. Загалом, ефективність даної системи можна виміряти за такими критерія-
ми: частка видатків Пенсійного фонду у ВВП, відношення осіб пенсійного віку 
до зайнятого населення, значення коефіцієнту заміщення [16]. 

 

 
Рис. 1. Питома вага видатків Пенсійного фонду України у ВВП  

протягом 2010-2020 років, млрд грн. 
 

Джерело: складено автором на основі [12]. 
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На рис. 1 відображено динаміку зміни питомої вагивидатків Пенсійного фо-
нду у ВВП України. З огляду на дані, випливає існування тенденції до змен-
шення частки пенсійних видатків у ВВП, що частково пояснюється щорічним 
зменшенням кількості осіб пенсійного віку в країні. Хоча, відомо, що ВВП Ук-
раїни зменшився у кризовому для країни 2014 році (-27 %), але це не позначи-
лось на відношенні пенсійних виплат до ВВП. Це можна пояснити відсутністю 
виваженої політики індексації пенсійних виплат у країні. Таким чином, ми роз-
криваємо перший недолік базового рівня пенсійного забезпечення в Україні — 
пенсійні виплати втрачають свою вартість у часі [16].  

 

 
Рис. 2. Співставлення чисельності пенсіонерів до середньооблікової чисельності  

працівників в Україні протягом 2011-2019 рр. 

Джерело: складено автором на основі [12]. 
 
З рис. 2 випливає підтвердження тези щодо зменшення осіб пенсійного віку 

в період з 2011 по 2019 роки. Паралельно спостерігаємо й зменшення чисельно-
сті працюючого населення. Окрім того, вплив кризи 2014 року, адже виокрем-
люється стрімке зростання відношення осіб пенсійного віку до зайнятого насе-
лення внаслідок збільшення безробіття в країні. Відповідно до даних 
Держстату, безробіття в Україні в 2013 році складало 7,7 %, а вже 2014 року — 
9,7 % на кінець періоду. Тобто, можемо зробити проміжний висновок щодо ста-
лого переважання пенсіонерів над занятим населенням [9]. 
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осіб (69 %) отримують пенсійні виплати у розмірі до 3 000 грн на місяць. Сере-
дній розмір пенсійної виплати, за підрахунками Пенсійного фонду, склав 
3 083 грн на місяць. Дана цифра збігається з логікою доходів Фонду, адже сере-
дня заробітна плата в Україні у січні 2020 року склала 10 727 грн, єдиний соціа-
льний внесок складає 22 % з яких 97,2512 % йде до Пенсійного фонду. Тобто 
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один працюючий здатен перераховувати до Фонду не більше 2 295,07 грн. Різ-
ниця в надходженнях і видатках таким чином складає 34 %. Зафіксований дефі-
цит Пенсійного Фонду у 2019 році склав 9,2 %, проте це стосується виключно 
пенсій за віком. Усі інші витрати (на пенсійне забезпечення військовослужбов-
ців, осіб начальницького і рядового складу та на виплату пенсій військовослуж-
бовцям строкової служби, на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, 
призначенихза різними пенсійними програмами, і виплата різниці у пенсійно-
музабезпеченні наукових працівників, на виплату різниці між розміром пенсіїіз 
солідарної системи та прожитковим мінімумомдля непрацездатних осіб, на пен-
сійні виплати особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
та інші) покриваються за рахунок надходження коштів з бюджету України. Дані 
витрати можна віднести до прихованого дефіциту. Таким чином, реальний де-
фіцит можна звести до 27,43 % [3; 18].  

Підсумовуючи дані щодо першого рівня пенсійної системи України, можемо 
стверджувати, що при поточній ситуації він не здатен забезпечити гідний рівень 
заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру заробітної плати, яку 
працівник отримував до виходу на пенсію).  

Натомість, перший рівень пенсійної системи Польщі, в порівнянні з Украї-
ною, має кращі показники ефективності [9]. 

 
Рис. 4. Співставлення чисельності пенсіонерів до зайнятого населення в Польщі  

протягом 2010-2019 рр. 

Джерело: складено автором на основі [13; 15]. 
 
З рис. 4 випливає тренд до збільшення відношення пенсіонерів до занятого 

населення в Польщі з 41,27 %у 2002 році до 51 %у 2019 році. Даний факт, безу-
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мовно, збільшує навантаження на пенсійну систему першого рівня із року в рік, 
однак нагадаємо, що в Україні даний показник у два рази вищий. 

 

 
Рис. 5. Відношення середньої пенсійної виплати до середньомісячної заробітної 

плати в Польщі протягом 2002-2018 рр., % 
 

Джерело: складено автором на основі [14]. 
 
Рис. 5 дозволяє говорити про заміщення пенсіями першого рівня понад 50 % 

середньої заробітної плати протягом 2002-2018 рр. Зазначимо, що коливання 
коефіцієнту заміщення відбувається в діапазоні 51-57 %, що пов’язано з еконо-
мічними циклами підйому та спаду. У часи економічного зростання солідарна 
система не встигає за збільшенням середньої заробітної плати, відповідно від-
ношення середньої пенсії до оплати праці зменшується. Нагадаємо, що в Украї-
ні на кінець 2019 року коефіцієнт заміщення склав 28,74 %, що корелює з вдвічі 
більшим відношенням осіб пенсійного віку до зайнятого населення в Україні. 

 
Таблиця 1 

ЗАПЛАНОВАНІ ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬЩІ, ТИС. ЗЛОТИХ 

Доходи 262 181 352 
Внески 209 456 514 
Субсидії з державного бюджету  33 522 023 
Надходження з відкритих пенсійних фондів  17 571 670 
Інші прибутки 1 631 136 
Інші надходження 9 
Видатки 261 395 518 
Виплата пенсій 255 689 501 
Поточні витрати 4 202 946 
Інші витрати 1 503 071 
Джерело: складено автором на основі [15]. 
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У табл. 1 відображено заплановані доходи та видатки Державного фонду со-
ціального забезпечення Польщі (аналог Пенсійного фонду України).Ключові 
висновки з табл. 1: 

 субсидії з бюджету складають 12,82 % видатків, у порівнянні з показни-
ком 27 % в Україні в 2019 році; 

 надходження з відкритих пенсійних фондів складуть 6,7 % доходів, що 
говорить про переваги від можливості Державного фонду інвестувати в інші 
рівні пенсійного забезпечення. 

Можемо зробити висновок щодо переважання якості першого рівня пенсій-
ної системи Польщі над українською за такими показниками, як коефіцієнт за-
міщення, рівень дефіциту бюджету, відношення кількості пенсіонерів до зайня-
того населення.  

Отже, нами було доведено вирішальний вплив на перший рівень системи пе-
нсійного забезпечення з боку такого показника, як відношення осіб пенсійного 
віку до зайнятого населення. З метою екстраполяції даних результатів на май-
бутні періоди, скористаємось функцією «ПРЕДСКАЗ» у MS EXCEL. Дана фун-
кція дозволяє з деякою мірою точності передбачити майбутні значення на осно-
ві існуючих числових значень. Наприклад, деякий об’єкт характеризується 
властивістю, значення якого змінюється з плином часу. Такі зміни можуть бути 
зафіксовані емпіричним шляхом, у результаті чого буде складено таблицю ві-
домих значень x і відповідних їм значень y, де x — одиниця виміру часу, а y — 
кількісна характеристика властивості. За допомогою функції «ПРЕДСКАЗ» 
можна припустити наступні значення y для нових значень x [10]. 

У нашому випадку ми дослідимо можливу зміну чисельності осіб пенсійного 
віку та зайнятого населення в Україні та Польщі у 2020-2028 роках і відношен-
ня між ними.  

 

 
Рис. 6. Співставлення прогнозованої чисельності пенсіонерів до середньооблікової  

чисельності працівників в Україні протягом 2020-2028 рр. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
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На рис. 6 продемонстровано підтвердження наших попередніх висновків 
щодо зростання переваги чисельності осіб пенсійного віку над працюючим на-
селенням в Україні. Зростання на 17,25 п.п. за 9 років не є критичним, проте 
збереже відставання розміру пенсійних виплат від реальних змін в економіці. 
Тобто, навіть за умови зростання економіки, темпи інфляції будуть такими, що 
купівельна спроможність пенсійних виплат буде знижуватись на фоні зростаю-
чої купівельної спроможності заробітних плат. 

 

 
Рис. 7. Прогнозне співставлення чисельності пенсіонерів до зайнятого населення  

в Польщі протягом 2020-2029 рр. 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
 
На рис. 7, у свою чергу, показано схожу динаміку зростання переваги осіб 

пенсійного віку над зайнятим населенням. Проте, значення даного показника з 
викою долею ймовірності не вийде за 100 % у найближчі 10 років, а темп його 
зростання у 9 п.п. за 10 років є майже удвічі нижчим, ніж в Україні.  

Висновки 
У даній роботі нами було зроблено акцент саме на першому рівні пенсійного 

забезпечення, адже він є базовим для абсолютної більшості національних пен-
сійних систем. Його роль полягає в забезпеченні особам, що досягли пенсійного 
віку та отримали законодавчо визначений трудовий стаж, можливості задоволь-
няти мінімальні життєві потреби за рахунок соціальних трансферт. Визначити 
ефективність першого рівня пенсійної системи можна легко, використовуючи 
коефіцієнт заміщення (відношення середніх пенсійних до середньої заробітної 
плати).  

Відповідно до результатів дослідження, коефіцієнт заміщення в Україні 
вдвічі нижчий за аналогічний показник в Польщі. Причиною цього є вдвічі бі-
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льше переважання кількості осіб пенсійного віку над зайнятим населенням, що 
створює надмірний тиск на «солідарну» пенсію. 

Результати прогнозування відношення осіб пенсійного віку до працюючого 
населення зводяться до того, що в Україні «солідарна» пенсія буде продовжува-
ти залишатись неефективною. Відповідно, необхідно робити соціальний акцент 
на розвитку добровільної системи пенсійного забезпечення та впровадженні 
другого (обов’язкового) рівня.  

Як показує досвід Польщі, 2/3 населення даної країни отримує пенсійні ви-
плат саме з другого та третього рівнів пенсійної системи. Тобто, єдиним дієвим 
механізмом розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні є повноцінний 
перехід усього населення до накопичувальної пенсійної системи, яке передба-
чає не простий перерозподіл ресурсів, а їх розміщення у фінансових активах з 
метою збереження вартості заощаджень у часі. Такий крок дозволить не лише 
здійснити прорив у пенсійному забезпеченні нашої країни, а йдозволить реаль-
ному сектору отримати відносно недороге фондування через механізми фондо-
вого ринку. 
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